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Ny to-sporet skole ved Vilhelmsro
BYGGEPROGRAM

NY TOSPORET SKOLE VED VILHELMSRO

Bygherrerådgivning
Tegnestuen har i samarbejde med Cowi fungeret som bygherrerådgiver i forbindelse
med udarbejdelse af byggeprogram for EU-udbud i totalentreprise for ny to-sporet skole i
Fredensborg Kommune.
På baggrund af et tidligere udarbejdet idékatalog med sammenfatning af brugerbehov og ønsker har teamet viderebearbejdet og prioriteret materialet i tæt dialog med
bygherren, så byggeprogrammet imødekommer kommunens økonomi samtidig med at
intentionerne i idékataloget er fastholdt.
Teamet har efterfølgende bistået med afholdelse af præ-kvalifikation, vurdering og
udvælgelse af tilbudsgivere og endelig som bygherrerådgiver ved udvælgelse af de
indkomne konkurrenceforslag samt i den efterfølgende tilretnings- og byggefase.

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Byggeprogrammet omhandler en samlet planløsning for en ny to-sporet folkeskole fra 0.9. kl. incl. SFO og med tilhørende udearealer og idrætsanlæg opført som lavenergiklasse
1 byggeri. Byggeriet skal senere kunne udvides med et tredie spor.
Skolen skal markant og nyskabende udvide skoletilbudene i Fredensborg samtidig med
at skolen skal bidrage aktivt til lokalmiljøet som et kulturelt og socialt samlingspunkt.

COWI

Byggeprogram

SKOLENS FÆLLESAREAL SOM
OFFENTLIGT RUM/PASSAGE

KROPSLIGTMUSISK
OMRÅDE/
IDRÆT

HJEMOMRÅDE
INDSKOLING/
SFO

TORV

HJEMOMRÅDE
MELLEMTRIN/
KLUB

PRAKTISK-ÆSTETISK
OMRÅDE

FÆLLESRUM/AULA
HOVEDINDGANG

UDSALG/
KØKKEN

ADMINISTRATION
PERSONALE
PÆDAGOGISK
UDVIKLINGSCENTER

HJEMOMRÅDE
UDSKOLING

NATURFAGLIGT
OMRÅDE

VAREINDLEVERING

Diagram for skolens organisering

NY TOSPORET SKOLE VED VILHELMSRO
FUNKTIONSDIAGRAM 01 - HELE SKOLEN

Opførelsesår

2010/11 - under projektering

Bruttoareal

8.535 m2 excl. udvidelse med det 3. spor

Entreprisesum

135 mio. excl. udvidelse med det 3. spor

Bygherre		

Fredensborg Kommune, proj. leder Svend Roald Jensen

Projektgruppe

Cowi A/S, Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Slotsskolen i Horsens - byggeprogram for ny Vestbyskole m. integreret institution
(Senere Slotsskolen)
Bygherrerådgivning
Tegnestuen har fungeret som bygherrerådgiver i forbindelse med udarbejdelse af
byggeprogram for EU-udbud i totalentreprise for ny to-sporet skole i Horsens Kommune.
Byggeprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Kommunens Tekniske Forvaltning.
Ønsker, behov og krav til den nye skole blev afdækket i tæt dialog med de kommende
brugere af skole og institution. Skolens pædagogiske idé og vision blev konkretiseret og
udmyntet i beskrivelse og diagrammer for organisering og disponering af skole, institution
og de tilhørende udearealer. Materialet blev efterfølgende bearbejdet til et egentligt
byggeprogram i samarbejde med kommunens tekniske forvaltning med detaljerede
rumskemaer som supplement til areal- og rumprogram.
Tegnestuen har efterfølgende bistået med afholdelse af præ-kvalifikation, vurdering og
udvælgelse af tilbudsgivere og endelig som bygherrerådgiver ved udvælgelse af de
indkomne konkurrenceforslag samt i den efterfølgende tilretnings- og byggefase.
Byggeprogram

Studieskolen
4. - 6. kl.
Kreative fag
Musik / idræt
Køkken / udsalg

Projektskolen
7. - 9. kl.
Naturfag

Scene

Torv / elevkantine
Pæd. lærested

Centeret
Rød afdeling
Den eksperimenterende
skole 0. - 3. kl.
Administation /
personale

Specialklasser
Orange afdeling

Opførelsesår

2007/08

Bruttoareal

8.150 m2

Entreprisesum

116 mio.

Bygherre		

Horsens Kommune, proj. leder Ernst Sørensen

Projektgruppe

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Hovedindgang
Int. institution

Funktionsdiagram for skolens centerenhed

Funktionsdiagram
Centerenhed
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